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    Бурштинська міська рада 

 ПРОТОКОЛ  

п’ятдесят другої позачергової сесії міської ради сьомого скликання 

Від  26 квітня  2018 року м. Бурштин 

 

Початок: 17:50 

Закінчення: 18:35 

Всього обрано депутатів - 26  

Присутні на сесії: 

–       13 депутатів  міської ради (список додається); 

– представники політичних партій, підприємств, ЗМІ (список додається). 

Відсутні на сесії: 13 депутатів міської ради (І.Я.Дашевич, Р.В.Дидик, І.О.Дулик, 

І.З.Карвацький, А.С.Крижалка, І.М.Мазур, Л.І.Петровська, А.С.Процик, В.Л.Рик, 

К.М.Соронович, М.Г.Тимошик, І.Р.Харів, М.В.Шкарпович). 

СЛУХАЛИ: Про зміни в склад лічильної комісії на 52 сесію. 

ДОПОВІДАВ: 

Б.Б.Рибчук – секретар міської ради, який запропонував доповнити  персональний склад 

лічильної комісії: 

1.Р.С.Іванюк – депутат міської ради; 

2.А.І.Федорняк – депутат міської ради; 

3.Т.Д.Попик – депутат міської ради. 

Голосували про зміни в  склад лічильної комісії на 52 сесію. 

     «за»            -  14 

   «проти»      -  0 

   «утрим.»     -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: ввести в склад лічильної комісії на 52 сесію депутатів міської ради 

Р.С.Іванюка, А.І.Федорняка, Т.Д.Попика. 

ВИСТУПИЛИ: 

  А.С.Іваськів – депутат Івано-Франківської обласної ради, з пропозицією зняти з 

обговорення проект № 1078 оскільки, на його думку, проект з водовідведення по 

вул.Енергетиків занадто дорогий, запропонував зробити водовідведення трубною системою 
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та лотками на суму 700 тис.грн.; екологічні кошти розподілити по місту; про сумніви щодо 

додаткового навантаження на  мережі  водовідведення по вул. Міцкевича. 

В.Є.Василик – депутат міської ради, про порушення регламенту; запропонував 

прийняти до розгляду проект № 1078 та його обговорити.  

СЛУХАЛИ:  

           Про порядок денний п’ятдесят другої сесії Бурштинської міської ради сьомого 

скликання. 

ДОПОВІДАВ: 

           Р.О.Джура - міський голова, яка ознайомила з проектом порядку денного п’ятдесят 

другої сесії Бурштинської міської ради сьомого скликання: 

1. Про внесення змін до Положення щодо проведення допорогових закупівель, 

затвердженого рішенням міської ради від 29.11.2016 № 03/20-16. (Проект №1096) 

2. Відповіді на депутатські запити. 

3. Депутатські запити. 

4. Різне. 

Голосували про прийняття проекту порядку  денного 52 сесії за основу. 

  «за»            -  14 

«проти»     -   0 

       «утрим.»    -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: проект  порядку  денного 52 сесії прийняти за основу. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

  Б.Б.Рибчук – секретар міської ради, який ознайомив: 

-  з проектом № 1078 «Про внесення змін в «План природоохоронних заходів з місцевого 

фонду з охорони навколишнього природного середовища по Бурштинській міській раді  на 

2018 рік», висновками та рекомендаціями спільного засідання комісії земельної та з питань 

екології, з питань будівництва, архітектури та житлово – комунального господарства, з 

питань бюджету та економічного розвитку (протокол від 23 квітня 2018 року № 2); 

-  з проектом № 1111 «Про створення комунального некомерційного підприємства  

«Бурштинський міський Центр первинної медико-санітарної допомоги»  Бурштинської 

міської   ради Івано-Франківської області та затвердження його Статуту», рекомендацією 

комісії з питань гуманітарної політики про підтримку даного проекту рішення (протокол від 

25 квітня 2018 року № 5). 
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ВИСТУПИЛИ: 

І.В.Прокопів – депутат міської ради, з пропозицією не вносити у порядок денний 

проект № 1078. 

В.Є.Василик – депутат міської ради, з пропозицією внести у порядок денний проект 

№ 1078 та при обговоренні внести пропозицію про зняття пункту 1 додатку до проекту 

рішення.  

  Р.О.Джура – міський голова, яка запропонувала внести до  порядку денного додаткові 

питання: 

пункт 2 «Про внесення змін в «План природоохоронних заходів з місцевого фонду з 

охорони навколишнього природного середовища по Бурштинській міській раді  на 2018 рік» 

(Проект № 1078);  

пункт 3 «Про створення комунального некомерційного підприємства  «Бурштинський 

міський Центр первинної медико-санітарної допомоги»  Бурштинської міської   ради Івано-

Франківської області та затвердження його Статуту» (Проект № 1111).  

 

Голосували про внесення додаткових питань до  порядку денного 52  сесії. 

                                                                  «за»             -   14 

    «проти»      -    0 

    «утрим.»     -    0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: внести до  порядку додаткові питання. 

пункт 2 «Про внесення змін в «План природоохоронних заходів з місцевого фонду з 

охорони навколишнього природного середовища по Бурштинській міській раді  на 2018 рік» 

(Проект № 1078);  

пункт 3 «Про створення комунального некомерційного підприємства  «Бурштинський 

міський Центр первинної медико-санітарної допомоги»  Бурштинської міської   ради Івано-

Франківської області та затвердження його Статуту» (Проект № 1111).  

 

Голосували про порядок денний 52 сесії в цілому. 

  «за»            -  14 

      «проти»      -  0 

«утрим.»    -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 
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ВИРІШИЛИ:  

    Затвердити порядок денний п’ятдесят другої сесії Бурштинської міської ради сьомого 

скликання: 

1. Про внесення змін до Положення щодо проведення допорогових закупівель, 

затвердженого рішенням міської ради від 29.11.2016 № 03/20-16 (Проект №1096) 

Доповідач: М.С.Назар – начальник відділу економіки та промисловості 

2. Про внесення змін в «План природоохоронних заходів з місцевого фонду з охорони 

навколишнього природного середовища по Бурштинській міській раді  на 2018 рік».  

(Проект №1078) 

Доповідач: В.М.Копаниця – начальник земельно-екологічного відділу 

3. Про створення комунального некомерційного підприємства  «Бурштинський міський 

Центр первинної медико-санітарної допомоги»  Бурштинської міської   ради Івано-

Франківської області та затвердження його Статуту (Проект №1111) 

Доповідач:В.Д. Данилюк – начальник юридичного відділу 

4. Відповіді на депутатські запити. 

5. Депутатські запити 

6. Різне. 

СЛУХАЛИ: 

1. Про внесення змін до Положення щодо проведення допорогових закупівель, 

затвердженого рішенням міської ради від 29.11.2016 № 03/20-16. (Проект №1096) 

ДОПОВІДАВ:  

М.С.Назар – начальник відділу економіки та промисловості, яка ознайомила з  

проектом рішення, рекомендацією комісії з питань бюджету та економічного розвитку 

(протокол від 20.04.2018 № 9) (витяг з протоколу додається). 

  ВИСТУПИЛИ: 

Л.Р.Івасюк – депутат міської ради, проти проекту рішення та запропонувала винести 

роботу на площадку допорогових закупівель. 

Р.О.Джура – міський голова, яка запропонувала підтримати проект рішення. 

Л.І.Горват – депутат міської ради, про пакет документів необхідних для облаштування 

освітлення пішохідних переходів; про підтримку проекту рішення. 
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В.Є.Василик – депутат міської ради, про підтримку місцевих підприємців. 

Б.Б.Рибчук – секретар міської ради, про виконання робіт по освітленню пішохідних 

переходів;  про підтримку проекту рішення. 

А.С.Іваськів – депутат Івано – Франківської обласної ради, закликав підтримати 

проект рішення. 

Т.М.Сенчина – депутат міської ради, про надання документації по виконанню робіт; 

підтримку проекту рішення. 

В.Р.Гулик – перший заступник міського голови, персонально запросив Л.Р.Івасюк 

взяти участь у прийманні робіт по освітленню пішохідних переходів. 

Л.Р.Івасюк – депутат міської ради, з вимогою надати кошторисну документацію на 

освітлення пішохідних переходів по вул. Міцкевича; про підтримку місцевих підприємців. 

                                        Голосували про прийняття рішення № 01/52-18 в цілому. 

                                                         «за»         -  14 

                                                        «проти»    -  0 

                                                        «утрим.»  -   0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення  № 01/52-18 в цілому (рішення додається). 

СЛУХАЛИ: 

2. Про внесення змін в «План природоохоронних заходів з місцевого фонду з охорони 

навколишнього природного середовища по Бурштинській міській раді  на 2018 рік». 

(Проект №1078) 

ДОПОВІДАВ:  

В.М.Копаниця – начальник земельно – екологічного відділу, який ознайомив з 

проектом рішення. 

Голосували про прийняття проекту рішення № 1078 за основу. 

                                                         «за»          - 13  

                                                        «проти»    - 0 

                                                        «утрим.»   - 1 

(Результати поіменного голосування додаються). 

        Проект депутатами відхилено, оскільки не отримав необхідної більшості голосів 

від загального складу ради. Загальний склад ради: 26 депутатів та міський голова. 

СЛУХАЛИ: 
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3. Про створення комунального некомерційного підприємства  «Бурштинський міський 

Центр первинної медико-санітарної допомоги»  Бурштинської міської   ради Івано-

Франківської області та затвердження його Статуту (Проект №1111) 

ДОПОВІДАВ:  

В.Д.Данилюк – начальник юридичного відділу, який ознайомив з поданими 

документами, проектом рішення, рекомендацією комісії з питань гуманітарної політики про 

підтримку даного проекту. 

                                        Голосували про прийняття рішення № 02/52-18 в цілому. 

 «за»           -  14 

 «проти»     -  0 

 «утрим.»   -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення  № 02/52-18 в цілому (рішення додається). 

 

4. Відповіді на депутатські запити. (Не було) 

5. Депутатські запити. (Не було)  

СЛУХАЛИ: 

6. Різне. 

ВИСТУПИЛИ: 

  Р.О.Джура - міський голова, про заходи на території м.Бурштин. 

  Т.Д.Попик – депутат міської ради, який ознайомив із депутатським зверненням (копія 

звернення додається), заявою мешканців № 34 по вул. С.Бандери  (копія заяви додається). 

 

 

 

 

Міський голова                                                                  Роксолана Джура  


